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donderdag 6 – 06 – 2019 

Raadzaal, Stadsdeelhuis  Oost 

     

 

 Aanwezig: Frank Stork (vz), Els Nicolas (notulist), 
Tunny Jongejan-Maat, Aller Weis, Ineke Vervoort , Nelleke Vatri, Sonja 
Bhagwandin,,  Dick Oosterbaan, Saar Boerlage, Elly v.d. Morte l, Marianne 
Westerneng, Tonny Bonnee, Saskia Hubelmeijer, Ria van Gerven, Afifa Tadmine, 
Madeleine Niesten, Jelte Brontsema (Dynamo), Anton Berben.  
 

Berichten van verhindering: Asha Ramkisoensing, Annette Wiese, Coen 
Valenkamp, Bob van Weidom Claterbos,  Haly Karioen, Jan Dijk, , Tjandra 
Raghoenathsingh, Annelies Teunissen, Marianne Avontuur, Haly Karioen  
 

1.Opening 
Frank Stork, voorzitter van OAR-Oost, heet iedereen van harte welkom.  
 
2.Korte mededelingen 
-Jelte B.: Jerusalem heeft een nieuw cursusaanbod: “Van Gogh ook bij u in de 
buurt”. Mensen van het Van Gogh museum geven de cursus. Het begint vrijdag 
28 juni, is iedere laatste vrijdag van de maand en duurt drie maanden. 
Madeleine N.: Zijn er aanmeldingsformulieren? Bewoners van Flevopoort zijn 
geïnteresseerd. 
Jelte B: Ze zijn meegestuurd met de stukken voor deze vergadering. Tunny zal ze 
nog eens rondsturen. 
Museumbezoek via de Kinderboerderij de Werf is een succes. 
Tonny B.: Dat was inderdaad geweldig! 
Ineke V.: Is dat alleen voor 70+? 
Niet per se! 
-Afifa T.: Pop-up Tropenmuseum (1e van Swindenstraat 469) heeft van 28 mei 
t/m 30 november het programma “Mijn ritueel wereldculturen” iedere week op 
woensdag, vrijdag en zaterdag. Deelnemers wisselen ervaringen uit. Zaterdags is 
als afsluiting een rondleiding in het Tropenmuseum. Toegang gratis. Zie de folder 
die Afifa heeft uitgedeeld. 
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Saskia H.: Onbeperkt Oost heeft in Dwars door de Buurt een stukje geschreven 
over de (on)toegankelijkheid van het Tropenmuseum. 
-Saskia H.: Wijktafel Transvaal heeft een folder gemaakt over vraag en aanbod 
van hulp. 
-Saar B.: Actieve Ouderen Amsterdam houdt op woensdag 12 juni om 14.00 uur 
een bijeenkomst over de positie van ouderen in het stedelijk beleid. Kom daar 
naar toe! Wij moeten als georganiseerde ouderen onze wensen bij de gemeente 
duidelijk maken.  
-Saar B.: Zij heeft de laatste twee keren een artikel voor Dwars geschreven. Ze zal 
dat in het volgende nummer ook nog doen, nl. over de nieuwe 
huisvestingsverordening van de gemeente, waarover 6 weken inspraak mogelijk 
is. Daarna zal Saar niet meer schrijven voor Dwars. Zij moet het kalmer aan gaan 
doen. Zij zal zich nog wel bemoeien met de ontwikkelingen van de Sluisbuurt. 
             
3.1 Concept notulen 9 mei 2019 
Goedgekeurd 
 
4. Thema 
Voorbereiding symposium “Langer thuis blijven wonen” op 4 oktober 
-Frank S.: Verschillende instellingen en bedrijven hebben al toegezegd te komen. 
Bijvoorbeeld Dynamo over val preventie; activiteiten in Oost en in welke 
buurtkamers. 
De Brug komt met een speciale uitgave met advertenties van deelnemende 
organisaties, bedrijven en het Stadsdeel. 
Welke organisaties en/of bedrijven moeten we nog benaderen? 
Jelte B.: Ergotherapeuten? 
Frank S.: Stadsdeel gaat nog een bijeenkomst organiseren voor kappers, fysio- en 
ergotherapeuten in de buurt, de ogen en oren voor mensen met problemen. 
Tonny B.: Pedicure aan huis wordt niet vergoed. 
Sonja B.: als je insuline-afhankelijk bent wel. 
Dick O.: De huisarts moet je verwijzen naar een medische pedicure met een 
speciale aantekening. Zal er straks met Tonny over praten. 
Ineke V.: De gemeente heeft een nota uitgebracht “Ouderen wonen in de stad” 
met de insteek langer thuis blijven. 
Tunny J.: We moeten binnenkort een workshop houden om te inventariseren 
welke ouderen thema’s breder zijn dan alleen gebiedsgebonden. 
Ria v.G.: Voor 4 oktober: betrouwbare klusjesmensen; daar is wel behoefte aan. 
Frank S.: De brandweer komt i.v.m brandpreventie. 
Jelte B.: In buurthuis Oosterpark was Ouder met Power. Zal kijken of die er nog 
is. Hij is met collega’s aan het zoeken voor klusjeshulp in de tuin, maar zal ook 
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breder rondkijken. 
Marianne W.: In Jerusalem was er bij activiteiten een accordeonist. 
Jelte B.: Er was een probleem voor hem i.v.m. enkele bezoekers. Hij probeert een 
oplossing te vinden. 
 
5. Laatste informatie 
-Huygensdag op 15 juni. OAR heeft een stand; wie bemensen deze? 
Els van 10.00-12.00 uur; Dick vanaf 12.00 uur; Asha?? 
-Tunny J.: Geclusterd wonen voor Turkse en Hindoestaans groep. Stadsdeel en 
Gemeente zijn geïnteresseerd. Er zou een opbouwwerker mee moeten doen. Nu 
begeleidt Gülden de Turkse groep, maar moet dat doen binnen haar huidige 
functieomschrijving, wat te veel is. Dit punt bespreken we in het Bestuurlijke 
overleg op 20 juni. 
-Tunny J.: Vanmiddag wordt in CBK de tentoonstelling “50 jaar Marokkaanse 
Immigratie geopend. De moeite waard! Ga kijken! 
 
Pauze 
 
-Anton B.: Het Wijkopbouworgaan (WOO) organiseert activiteiten voor ouderen 
in het stadsdeel. Het buurtwerk wordt de laatste tijd minder omdat er te weinig 
mensen zijn om de ontwikkelingen te volgen. Na deze vergadering biedt WOO 
een drankje en hapje aan in Grand Café Genieten. Iedereen welkom! 
-Op 18 mei was er een info markt in Archipel over “Zelfstandig blijven wonen 
65+”. Sonja, Frank, Jan, Asha en Els waren aanwezig met de OAR-stand. Het liep 
niet storm, maar verschillende mensen wilden informatie over de OAR en over 
inschrijving bij Woningnet. 
-Frank S.: Gesprekken met Eigen Haard en De Key i.v.m. renovatie van delen van 
Betondorp gaan nog door. Er zijn spreekuren. 
Anton B.: Zijn de bewoners vertegenwoordigd? 
Frank S.: Spring er in! 
Marianne W.: Verhuizen naar een andere buurt is voor ouderen niet goed; je 
verliest contacten en het is moeilijke nieuwe te maken. 
Frank S.: Ze proberen de betrokkenen te volgen. De planning is tussen nu en 3 
jaar. 
-Bestuurlijk Overleg op 20 juni. De volgende punten heeft de OAR ingebracht: 
*Account en toegang Grote Zaal SD-kantoor 
*Buurtfunctie Grand Café Genieten 
*Rol Cliëntenbelang 
*Professionele begeleiding (Opbouwwerk) voor Cluster-woon-initiatieven. 
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6. Overige onderwerpen 
-AVI-lijst beschikbaar op de leestafel 
-Afscheid van Broer Soolsma op 22 mei. Verschillende mensen zijn geweest. 
-Toegang Wijkzorg. Bijeenkomst 2 juni. 
Sommige mensen weten de weg naar de zorg niet te vinden, maar wel naar 
andere zaken. 
Dynamo heeft contacten met de middenstand: zwembad, HEMA, Frankendael, 
bakker e.d. en biedt de mogelijkheid om ongerustheid te melden. 
Marianne W.: De huidige ouderen zijn mondig, maar de zorg kan daar niet mee 
omgaan. 
 
7. Dwars door de buurt 
Deadline is 13 juni.  
Onderwerp: de bouwplannen voor nieuwbouw. In veel buurten zijn ze aan de 
gang, behalve in Oost, uitgezonderd IJburg en Zeeburg. De gemeente is nu bezig 
met een rapportage erover. Jongeren krijgen veel aandacht; maar over een 
percentage voor ouderen wordt weinig vermeld. 
Saar B.: Zegt toe een stuk te schrijven met zoveel mogelijk actuele informatie. 
Dit zal haar laatste stuk voor Dwars zijn. 
Els N.: Inventariseren welke onderwerpen we nog willen bespreken en welke 
daarvan in aanmerking komen voor een stuk in Dwars. 
Ineke V.: Hoe gaat de opvang van ouderen, die van de hippie-generatie zijn? 
Hebben die een specifieke hulpvraag? 
 
8. Rondvraag 
 
-Saskia H.: De groeten van Inge Tramm; zij is weer thuis. 
-Tonny B.: Zag dat er een nieuwe organisatie “Lentekriebels” is. Wat doet die? 
Onduidelijk. 
 
Frank dankt iedereen voor haar/zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de 
vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


